
الندر روفر ديسكڤري عائلية
إذا كنت تخطط لــرحــات مــع مــا يصل إلــى سبعة أشــخــاص، أصــدقــاء كــانــوا أم 
شكل »الند روڤر ديسكڤري« الرياضية متعددة االستخدامات بسبعة 

ُ
أطفاال، ت

في  املدفأة  واملقاعد  الكاشفة  الجلوس  ومــع وضعية  مثاليًا.  يوميًا   
ً
حــا مقاعد، 

تحديثات  وتمنح  مطلقة.  براحة  الطريق  برؤية  االستمتاع  يمكن  الصفوف،  كل 

التصميم الجديد من »الند روفر ديسكڤري« هيئة أكثر انخفاضًا وعرضًا، بدءًا 
 إلى الشبكة األمامية املصقولة 

ً
من املصابيح األمامية والخلفية الجديدة، وصوال

حّسن في الجزء الخلفي وتصاميم 
ُ
واملصدات الجديدة. كما أن التناغم املرئي امل

العجات الجديدة مقاس 20-22 بوصة، يزيدان من جاذبيتها املعاصرة.

غراند شيروكي جديدة
أكبر  بهياكل  تتميز  »غراند شيروكي«  من سيارات  املطروحة  الجديدة  النماذج 
التعديات،  مــن  الــعــديــد  الــخــارجــي  تصميمها  يحمل  كما  سباقتها،  مــن  بقليل 
فمصابيحها األمامية أصبحت أضيق وأكثر تميزًا وشبيهة بتلك املوجودة في 
لتمتد  الضباب  ُعــّدل تصميم مصابيح  الحديثة، كما  سيارات »غراند واغونير« 

منصات  على  الجديدة  املركبات  بنى 
ُ
وست األمامية.  الواجهة  جانبي  على  طوليًا 

»جيورجيو« املعدلة املعتمدة في سيارات »ألفا روميو غيوليا« و»ستيلفيو«، إال أن 
»جيب« أدخلت تعديات على هذه املنصات لتصبح أكثر قوة على الطرق الوعرة.

»ترافيرس« من شفروليه
ــفــت »تــرافــيــرس« الــجــديــدة بــن أفــضــل ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي لــعــام 2021، 

ّ
ُصــن

بهيكلها االنسيابي بطول 5.18 أمتار، وعرض 1.99 متر، وارتفاع 1.97 متر. كما 

والخلفية،  األمامية  للواجهتن  جديد  بتصميم  السابقة  النماذج  عن  تتميز  أنها 
بالكروم  مطلية  نافرة  بحروف  مزّين  املبرد  لغطاء  مميز  ثنائي  أمامي  وبشبك 
أما  إنشًا.  الكروم مقاسها 18 و20  بأقراص مميزة من   عجات 

ً
الامع، فضا

لـ7 ركــاب، ومقاعدها  املقاعد املخصصة  قمرتها فحصلت على 3 صفوف من 
التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر  الجلود ويمكن  أنواع  مكسّوة بأفخم 

أنظمة كهربائية متطورة.

سيارات

أوتاوا ــ العربي الجديد

تسعى عامة الناس إلى الحصول 
عــلــى ســـيـــارة قــويــة بــأفــضــل سعر 
الطبقات  أكثر ما يهم  لكن  ممكن، 
الـــوســـطـــى عـــــــادة، االقــــتــــصــــاد فــــي اســتــهــاك 
ــعــّبــر عنها فــي الغرب 

ُ
الــوقــود وهــي املــيــزة امل

بـــعـــدد األمــــيــــال الـــتـــي تــقــطــعــهــا املـــركـــبـــة لــقــاء 
حرقها غالونًا واحدًا من البنزين MPG، وهو 
املــقــيــاس الــــذي ُيــشــكــل مــعــيــارًا عــلــمــيــًا دقيقًا 
ــعــد هــذه الــســيــارة أو 

ُ
لتحديد إلــى أي مــدى ت

من  انطاقًا  غيرها.  من  أكثر  اقتصادية  تلك 
هــذا املــعــيــار، أعـــّد املــوقــع املتخّصص »كيلي 
بلو بوك« KBB الكندي الئحة بعشر سيارات 

دفــع ُربــاعــي هــي األكــثــر كــفــاءة فــي استهاك 
ــف مــراتــبــهــا على 

ّ
الـــوقـــود لــعــام 2021، وصــن

إنما  الــوقــود  االقتصاد في استهاك  أســاس 
بــنــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي.  عــنــد تجهيزها 

السيارات جميعها موديل 2021، وهي:
1 - »هيونداي كونا إلكتريك«: ينطلق سعرها 
من 37 ألفًا و390 دوالرًا، وقد نالت في تقييم 
خبراء »كيلي« 4.4 عامات من أصل 5، مقابل 
4.6 عامات من 5 وفقًا لتصنيف املستهلكني. 
 
ً
أن تقطع 258 ميا الــســيــارة  هـــذه  وبــإمــكــان 
تقديرات  إلــى  استنادًا  الــواحــدة  حنة 

ُ
الش فــي 

التي  األميركية   EPA »البيئة »وكالة حماية 
ألي  ينبغي  الــتــي  املثالية  املــســافــة  أن  تعتبر 
سيارة أن تقطعها في الشحنة الواحدة تبلغ 

310 أميال لتكون األمثل بيئيًا.
2 - »تــويــوتــا راف فـــور هــايــبــرد«: حــلــت هــذه 
املــركــبــة الــهــجــيــنــة الــتــي تــســتــخــدم الــكــهــربــاء 
والوقود في املرتبة الثانية، ونالت في تقييم 
خبراء »كيلي« 4.8 عامات، مقابل نيلها 3.1 
من  ســعــرهــا  يــبــدأ  املستهلكني.  تصنيف  فــي 
 
ً
نــحــو 40 ميا وتــقــطــع  ألــفــًا و500 دوالر،   28

بالغالون الواحد.
 بالغالون، 

ً
3 - »تويوتا فينزا«: تستهلك 39 ميا

ــراء »كـــيـــلـــي« 4.6  ــبــ ــي تــقــيــيــم خــ وقـــــد نـــالـــت فــ
املستهلكني.  عامات، مقابل 4.5 في تصنيف 

سعرها ابتداء من 39 ألفًا و800 دوالر.
ــكــــزس يــــو إكـــــــس«: يــنــتــجــهــا فـــــرع مــن  4 - »لــ
»تــويــوتــا«، ويــبــدأ سعرها مــن 35 ألفًا و100 
دوالر، ووفقًا لتقييم خبراء »كيلي« نالت 4.3 
املستهلكني.  فــي تصنيف   4 مقابل  عــامــات، 

 بالغالون.
ً
تقطع 32 ميا

5 - »تويوتا راف فــور بــرايــم«: حصدت 4.8 
عامات في تقييم خبراء »كيلي«، و3.1 في 
 38 مــن  سعرها  يــبــدأ  املستهلكني.  تصنيف 
 بالغالون 

ً
ألفًا و100 دوالر، ومداها 38 ميا

الواحد.
6 - »هوندا سي آر- في هايبرد«: نالت 4.7 
عامات في تقييم خبراء »كيلي«، و3.5 في 
 25 مــن  يبدأ  سعرها  املستهلكني.  تصنيف 

 
ً
ألفًا و350 دوالرًا، ومداها يصل إلى 38 ميا

بالغالون. 
7 - »تــويــوتــا هــايــانــدر هــايــبــرد«: منحها 
خــبــراء »كــيــلــي« 4.6 عــامــات، مــقــابــل 5 من 
املــســتــهــلــكــني. ســعــرهــا ابـــتـــداء مـــن 35 ألــفــًا 

 بالغالون.
ً
و985 دوالرًا، ومداها 36 ميا

8 - »كــيــا سيلتوس«: نــالــت 4.8 عــامــات من 
يبدأ  املستهلكني.  مــن  و4.7  »كــيــلــي«  خــبــراء 
سعرها من 21 ألفًا و990 دوالرًا، ومداها 31 

 بالغالون.
ً
ميا

بلغت عامتها  بليزر«:  تريل  - »شفروليه   9
4.6 من الخبراء ومثلها من املستهلكني. يبدأ 
 
ً
سعرها مــن 19 ألــف دوالر، ومــداهــا 29 ميا

بالغالون.
الــخــبــراء 4.5  - »هــيــونــداي فنيو«: منحها   10
عامات واملستهلكون 4.2. سعرها يبدأ من 18 

 بالغالون.
ً
ألفًا و750 دوالرًا، ومداها 33 ميا

أكثر رُباعيات الدفع توفيرًا الستهالك الوقود في 2021
»راف فور« الجديد من »تويوتا« اليابانية في الموقع الثاني )موقع الشركة(»هيونداي كونا إلكتريك« الكورية الجنوبية في المرتبة األولى )موقع الشركة(

»تويوتا فينزا« 
و»لكزس يو إكس« 
في المركزين الثالث 
والرابع على التوالي 
)موقعا الشركتين(

)Getty( صناعة السيارات في بريطانيا توظف أكثر من 860 ألف شخص

12

حظيت »تويوتا« اليابانية 
بخمسة مراكز بين 

السيارات العشر األوائل

السيارات ومكوناتها 
تشكل 13% من إجمالي 

صادرات بريطانيا

لندن ــ العربي الجديد

بريطانيا  في  السيارات  صناعة  أن  صحيح 
ــع االتــــحــــاد  ــ ــا مـ ــهــ ــرامــ ــإبــ ــة بــ ــ ــارثـ ــ ــن كـ ــ نـــجـــت مـ
األوروبـــــــــي اتـــفـــاقـــًا تـــجـــاريـــًا ملـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
»بريكست«، لكنها تضررت ألن االتفاق جاء 
مــتــأخــرًا بــعــد إعـــان شــركــات إغـــاق مصانع 
الطرازات  العديد من  وإلغاء خطط لتصنيع 

الجديدة في اململكة املتحدة.
ــاق األســـبـــوع  ــ ــفـ ــ وحـــتـــى بـــعـــد إبــــــــرام هـــــذا االتـ
املـــاضـــي، يــرّجــح خــبــراء شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« 
األميركية حدوث مزيد من الضرر، بحيث قد 
يواجه صانعو السيارات، بمن فيهم صانعو 
ــور« الـــيـــابـــانـــيـــة، صــعــوبــة في  ــوتــ »نـــيـــســـان مــ
تأهيل بعض املوديات املجّمعة في بريطانيا 
ـــعـــفـــى مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

ُ
لــلــتــصــديــر امل

إلـــى االتـــحـــاد األوروبــــــي. فــا تــــزال التكاليف 

املــرتــبــطــة بـــضـــرورة تــبــديــل املـــورديـــن وأعــبــاء 
والتدقيق،  والــشــهــادات  الجمركية  اإلقــــرارات 
تــدفــع الــشــركــات إلــى االقــتــنــاع بأنها ستكون 

أفضل حااًل إذا استثمرت في بلد آخر.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول أســتــاذ اقــتــصــاديــات 
ديفيد  لألعمال،  برمنغهام  كلية  في  األعمال 
بـــيـــلـــي: »ال تــــــزال هـــــذه صــفــقــة هـــزيـــلـــة ولــهــا 
شركات  على  إضافية  وتكاليف  كبيرة  آثـــار 
اتــــفــــاق »بــريــكــســت«  ــان  ــ كـ الــــســــيــــارات«. وإذا 

يــقــضــي عــلــى مــخــاطــر نـــــزوح جــمــاعــي على 
ــــع، فــإنــه يــبــقــى مــقــصــرًا بالنسبة  نــطــاق واسـ
إلــى شــركــات الــســيــارات التي ال تملك فسحة 
كــافــيــة لــتــحــّمــل مــزيــد مـــن الــنــفــقــات، عــلــمــًا أن 
صناعة السيارات في بريطانيا توظف أكثر 
من 860 ألف شخص يعمل أكثر من خمسهم 
في املصانع وقطع الغيار، وقد صّدرت بقيمة 
ما بني سيارات ومكوناتها  مليار دوالر   57
الــعــام املــاضــي، بما يشكل 13% مــن إجمالي 

صادرات اململكة املتحدة.
وتتجه أنظار املراقبني إلى »نيسان« وغيرها 
مـــن الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة فـــي أعـــقـــاب صفقة 
»بريكست« التي كانت التوقعات قاتمة قبل 
التوصل إليها. فقد قررت الشركة في اآلونة 
ــمـــوذج كــهــربــائــي في  ــيــــرة عــــدم صــنــع نـ األخــ
نحو  منذ  وألــغــت  إنكلترا،  شمال  مصنعها، 
عــامــني خططًا لبناء ســيــارة ريــاضــيــة أخــرى 
في املوقع نفسه. كذلك قررت »هوندا موتور« 
املتحدة  اململكة  الوحيد في  إغاق مصنعها 
خــرى، مثل 

ُ
أ املقبل. وتخلصت شركات  العام 

»نــيــســان« و»تـــويـــوتـــا«، الــتــي تــصــنــع بعض 
إنكلترا،  في  والكهربائية  الهجينة  النماذج 
من بعض الركود في االتفاق التجاري الذي 
يــســمــح بــــأن تــأتــي نــســبــة أكــبــر مـــن مــحــتــوى 
السيارة من خارج اململكة املتحدة أو االتحاد 
األوروبي. ومع ذلك، فإن قواعد املنشأ األولية 

تتطلب أن تكون 10% من املحتوى املحلي.
وليس واضحًا ما إذا كانت سيارات »نيسان 
التي  بالكامل،  الكهربائية  هاتشباك«  ليف 
املحتوى  مــن  لديها  ســنــدرالنــد،  فــي  ُصنعت 
ب الضرائب. وقد تتأثر 

ّ
املحلي ما يكفي لتجن

 
ً
متطلبات تعرفة شركات السيارات مستقبا
ــل الـــتـــوريـــد  ــد مــــن ســـاسـ ــزيـ بــخــطــط جـــلـــب مـ
منح 

ُ
الخاصة بالبطاريات إلى املنطقة، إذ ست

السيارات الكهربائية 6 سنوات أخرى لتقليل 
مــقــدار املــحــتــوى األجــنــبــي الــخــاص بــهــا إلــى 
ظ بالحد األدنــى 

َ
أقــل من 45%، فيما سُيحتف

للسيارات العاملة بالبنزين والديزل.

سيارات بريطانيا
إقفال مصانع وإلغاء طرازات جديدة بعد »بريكست«

جديد السيارات
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